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Acest anunţ pe site-ul TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:91447-2013:TEXT:RO:HTML

RO-Bucuresti: Servicii de curăţenie şi igienizare
2013/S 056-091447
Anunț de atribuire a contractului
Servicii
Directiva 2004/18/CE
Secțiunea I: Autoritatea contractantă
I.1)
Denumire, adrese și punct(e) de contact
Institutul Oncologic Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu
Sos. Fundeni nr. 252, sector 2
În atenția: Iliescu Elena
022328 Bucuresti
ROMÂNIA
Telefon: +40 212271200
E-mail: achizitii@iob.ro
Fax: +40 213183563
Adresă (adrese) Internet:
Adresa generală a autorității contractante: www.iob.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.2)

Tipul autorității contractante
Altele: Unitate Spitaliceasca

I.3)

Activitate principală
Sănătate

I.4)

Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului
II.1)
Descriere
II.1.1)

Denumirea atribuită contractului
Servicii de curatenie si igenizare.

II.1.2)

Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Categoria de servicii nr 16: Servicii de eliminare a deșeurilor și a apelor uzate; salubrizare și servicii similare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Institutul Oncologic Prof. Dr. Alexandru
Trestioreanu Sos. Fundeni nr. 252, sector 2.
Cod NUTS RO321

II.1.3)

Informații privind acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru

II.1.4)

Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Obiectivul principal al acord cadru vizeaza asigurarea suportului din punct de vedere al serviciilor necesare
corespunzatoare (curatenie, igienizare, dezinfectie, intretinere spatii interioare) in confmitate cu actele si
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normative in vigoare aplicabile in unitati sanitare cu paturi, la cantitatea si calitatea ceruta, pentru spatiile situate
in incinta apartinand autoritatii contractante, in vederea desfasurarii activitatii specifice acesteia in conditii de
eficienta si siguranta maxima.
Obiectivele complementare ale acord cadru vizeaza: asigurarea îndeplinirii necesititatilor prezente si viitoare
ale autoritatii contractante din punct de vedere al servicii necesare din sfera de cuprindere a domenii de activit:
curatenie, igienizare, dezinfectie, intretinere spatii interioare; reducerea unor riscuri specifice domeniului de
activitate al autoritatii contractante; asigurarea serviciilor suplimentare suplimentare si/sau complementare/
conexe realizarii obiectivului pentru spatii din incinta apartinand autoritatii contractante; asigurarea unor
contacte stabile, bazate pe eficienta si promptitudine cat si continuitate, cu un prestator de servicii capabil sa
asigure indeplinirea obiectivelor autoritatii contractante.
II.1.5)

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
90900000

II.1.6)

Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da

II.2)

Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor

II.2.1)

Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor
Valoare: 7 160 143,68 RON
Fără TVA

Secțiunea IV: Procedură
IV.1)
Tipul procedurii
IV.1.1)

Tipul procedurii
Deschisă

IV.2)

Criterii de atribuire

IV.2.1)

Criterii de atribuire
Cel mai mic preț

IV.2.2)

Informații despre licitația electronică
S-a organizat o licitație electronică: da

IV.3)

Informații administrative

IV.3.1)

Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă
289/10.1.2012.

IV.3.2)

Publicare anterioară privind același contract
Anunț de participare
Numărul anunțului în JOUE: 2013/S 20-031186 din 29.1.2013

Secțiunea V: Atribuirea contractului
Contract nr: 3293
Denumire: Servicii de curatenie si igenizare
V.1)
Data deciziei de atribuire a contractului:
15.3.2013
V.2)

Informații privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1

V.3)

Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului
Universal Med Cleaning
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Calea Grivitei nr. 232, bl. 2, sc. F, ap. 166
010764 Bucuresti
ROMÂNIA
E-mail: universalmedcleaning@gmail.com
V.4)

Informații privind valoarea contractului
Estimarea inițială a valorii totale a contractului:
Valoare: 7 221 446,28 RON
Fără TVA
Valoarea totală finală a contractului:
Valoare: 7 160 143,68 RON
Fără TVA
În cazul unei valori anuale sau lunare:
Numărul de luni: 36

V.5)

Informații privind subcontractarea
Este posibilă subcontractarea: nu

Secțiunea VI: Informații complementare
VI.1)
Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)

Informații suplimentare:
— In cazul in care pretul cel mai scazut va fi acelasi pentru mai multi ofertanti ale caror oferte au fost declarate
admisibile (preturi egale) se va proceda la solicitarea ofertelor finale de pret pâna la departajare. Ofertele
vor fi depuse în plic închis pâna la un termen limita clar stabilit (si comunicat ofertantilor) de autoritatea
contractanta. Ofertantul cu pretul cel mai scazut va fi desemnat câstigator. În cazul în care si în urma reofertarii
preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita o noua oferta de pret, in plic inchis pana
departajarea va putea fi posibila.
— Ofertantul Conform art. 11, alin. (4) din HG 925/2006, pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare
prevãzute la art. 176 din ordonanta de urgentã, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie
pe propria rãspundere, semnatã de reprezentantul sãu legal, prin care confirmã cã îndeplineste cerintele de
calificare astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire. Declaratia va fi însotitã de o anexã în care
ofertantul trebuie sã mentioneze succint, dar precis, modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinte –
inclusiv, dacã au fost solicitate,diverse valori, cantitãti sau altele asemenea.
În cazul în care uzeazã de dreptul prevãzut la alin. (4), ofertantul are obligatia de a prezenta/completa
certificatele/documentele edificatoare care probeazã/confirmã îndeplinirea cerintelor de calificare, atunci
când primeste din partea autoritãtii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevãzut în respectiva
solicitare.

VI.3)

Căi de atac

VI.3.1)

Organismul competent pentru căile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
ROMÂNIA
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
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Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Municipiului Bucuresti
Blvd. Unirii nr. 37, sec. 3
030823 Bucuresti
ROMÂNIA
E-mail: tribunalul-bucuresti@just.ro
Telefon: +40 213305658
Adresă Internet: www.tmb.ro
Fax: +40 213306152
VI.3.2)

Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Conform art. 2562*) litera A din OUG 34/2006
modificata si actualizata – în termen de 10 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, în conditiile
prezentei ordonante de urgenta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.

VI.3.3)

Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
Compartiment Juridic Institutul Oncologic Prof. Dr. Al. Trestioreanu
Sos. Fundeni nr. 252, sector 2
022328 Bucuresti
ROMÂNIA
E-mail: achizitii@iob.ro
Telefon: +40 212271200
Adresă Internet: www.iob.ro
Fax: +40 213183563

VI.4)

Data expedierii prezentului anunț:
15.3.2013

20/03/2013
S56
http://ted.europa.eu/TED

Statele membre - Contract de servicii - Atribuire de contract - licitaţie deschisă
Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

4/4

